
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 
 
 
 Trenčiansky samosprávny kraj podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003            
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje a zrušuje zariadenia 
školského stravovania.   
 
 Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom škôl s názvom Stredná odborná 
škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou a Gymnázium Janka 
Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou.   
 

 
II. Osobitná časť 
 
    
  Školská jedáleň, Farská 7, Bánovce nad Bebravou ako súčasť Strednej 
odbornej školy, Farská 7, Bánovce nad Bebravou s plánovanou kapacitou 400 jedál 
denne poskytuje stravovanie aj žiakom a  zamestnancom Gymnázia Janka 
Jesenského  v Bánovciach nad Bebravou (cca 140 obedov denne).  
 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo uznesením            
č. 275/2015 zmenu názvu a sídla školy s názvom Stredná odborná škola, Farská 7, 
Bánovce nad Bebravou, so sídlom Farská 7, 957 20 Bánovce nad Bebravou na 
názov a sídlo školy Stredná priemyselná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, 
Bánovce nad Bebravou, so sídlom Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad 
Bebravou s účinnosťou od 01.09.2016, ktorej súčasťou bude aj Školská jedáleň, 
Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou ako súčasť Strednej priemyselnej 
školy strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.  

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky svojím 

Rozhodnutím číslo: 2016-7818/4884:1-10C0 zo dňa 08.02.2016 schválilo zmenu 
názvu a sídla školy s názvom Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad 
Bebravou, so sídlom Farská 7, 957 20 Bánovce nad Bebravou na názov a sídlo školy 
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, so 
sídlom Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou a zmenu názvu a sídla 
školskej jedálne s názvom Školská jedáleň, Farská 7, Bánovce nad Bebravou ako 
súčasť Strednej odbornej školy, Farská 7, Bánovce nad Bebravou na názov a sídlo 
školskej jedálne Školská jedáleň, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou ako 
súčasť Strednej odbornej školy strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad 
Bebravou s účinnosťou od 01.09.2016.   

 
 
 
 
 



Po presťahovaní Strednej odbornej školy strojníckej na Partizánsku cestu 76 
v Bánovciach nad Bebravou sa značne predĺži vzdialenosť Gymnázia Janka 
Jesenského v Bánovciach nad Bebravou od školskej jedálne (cca na 2 km), preto nie 
je možné, aby žiaci a zamestnanci Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad 
Bebravou chodili na obedy do Školskej jedálne, Partizánska cesta 76, Bánovce nad 
Bebravou. 
 

Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou hľadalo vhodné 
náhradné riešenie s poskytovaním stravovania v zariadeniach školského stravovania 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bánovce nad Bebravou, ktoré sa však nepodarilo 
zabezpečiť. Kapacity blízkej Základnej školy na Duklianskej ulici nepostačujú na 
poskytovanie stravovania pre žiakov a zamestnancov celého Gymnázia Janka 
Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. Iní poskytovatelia stravy v blízkosti 
Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou nemajú kapacity ani 
záujem o poskytovanie stravy v škole. 

 
Riaditeľ Strednej odbornej školy, Farská 7, Bánovce nad Bebravou a riaditeľka 

Gymnázia Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou predložili 
návrh na zriadenie Výdajnej školskej jedálne, Farská 7, Bánovce nad Bebravou ako 
súčasti Strednej odbornej školy strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad 
Bebravou v  budove, ktorá je majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 
O využitie tejto budovy má záujem aj Mestský úrad Bánovce nad Bebravou. Je 

predpoklad, že by sa v tejto zriadenej výdajnej školskej jedálni stravovali aj 
zamestnanci mestského úradu, čím by sa zvýšila efektivita prevádzky kuchyne. 
 

Na zriadenie Výdajnej školskej jedálne, Farská 7, Bánovce nad Bebravou 
nebude požadovať Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce 
nad Bebravou žiadne finančné prostriedky, využilo by sa zariadenie existujúcej 
kuchyne a jedálne (stoly, stoličky, umývačka riadu, regály, ...). 

 
  Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Výdajná 
školská jedáleň, Farská 7, Bánovce nad Bebravou ako súčasť Strednej 
odbornej školy strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou do 
siete škôl a školských zariadení SR s účinnosťou od 01.09.2016. 
 
 

 
 
 
  
 

 

 

 


